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UURRTTEEKKOO  PPRROOGGRRAAMMAAZZIIOO  DDIIDDAAKKTTIIKKOOAA    
  

IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA AKONPAINAMENDUA (ORGANOA) MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 3. MAILA 

 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

– Instrumentutik harmoniaren praktika bereganatzea eta 
garatzea. 

– Baxu jarraituaren hiru estilo nagusiak ezagutzea eta 
bereiztea: frantsesa, alemana eta italiarra. 

– Gai honetako idazki eta tratatu historiko nagusiak 
ezagutzea eta kontsultatzea, bai eta baxu jarraitua duten 
obra barrokoen jatorrizko partiturak eta iturriak ere. 

– Baxu jarraitua lehen begiratuan egiteko gaitasuna 
garatzea. 

– Akorde barrokoen zifratzea, bilakaera historikoa eta 
tresnaren aplikazio praktikoa ezagutzea. 

– Materiaren berezko terminologia ezagutzea eta 
erabiltzea. 

– Garai eta herrialde desberdinetako baxu jarraituko talde 
historikoak ezagutzea. 

– Ikaslearen inprobisaziorako eta akonpainamendurako 
gaitasuna eta ezagutzak hobetzen laguntzea, entzute 
kritikoa denbora errealean garatzea sustatuz, 
bakarlariarekin elkarreragin ahal izateko. 

– J.S. Bachen koral harmonizatuen ageriko irakurketa 

- Ikastaro bakoitzari dagozkion zailtasun-piezak beste gako 
batzuetan garraiatzea. 

– Inprobisazioa landu baxu-ostinato historikoen bidez 

– Koral errazak harmonizatzea eta doinu horietatik 
abiatuta inprobisatzea. 

1. Baxu zifratuak egitea, ahotsak zuzen gidatzen direla 
kontuan hartuta eta jarraitutasun-estilo bakoitzaren 
berezko ezaugarriak errespetatuz. 

2. Baxuak zifratu gabe harmonizatzea, ahotsen gidaritza 
egokia kontuan hartuta eta jarraitutasun-estilo bakoitzaren 
berezko ezaugarriak errespetatuz. 

3. Eskema harmoniko finkoak eta baxu ostinatoak 
garatzea. 

4. Entzumenaren bidez harmonia tonalaren elementu 
morfologiko nagusiak identifikatzea. 

5. Entzumenez identifikatzea harmonia tonalaren 
prozedura sintaktiko nagusiak. 

6. Baxu jarraitua banaka aztertzeko gaitasuna erakustea. 

7. Lehen begiratuan irakurketan kaudimena erakustea eta 
instrumentuari buruzko inprobisazioan gero eta gaitasun 
handiagoa izatea. 

8. Ikaskideei ikasgaia praktikara eramateko beharrezkoak 
diren ganbera-taldeak prestatzen eta antolatzen 
laguntzeko gaitasuna eta prestutasuna erakustea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. eta 2. hiruhilekoa 
– Akorde perfektu handiak eta txikiak: 5 
– Kadentzia perfektua V/I 
– Kadentzia perfektua: 5/3 
– Behe jarraituen lehen bistako irakurketa. 
– Ahots-musika idatzia teklatura murriztea hiru pentagramako sistemetan. 
– Transposizioa.  
– Apainketa errenazentista: diferentziak. Ortiz, Sanctamaría, Ganassi, etab. 
– Errenazimentuko ostinato nagusiak: Bells, konde argiak, Gallarda Napolitana, Matachines, Bergamasca 
 
3. hiruhilekoa 
– Akordeak lehen inbertsioan: 6. Sinplea eta 6. Doublée. 5 
– Bosgarren "faltsuaren" akordea. 
– Kadentzia perfektua atzerapenarekin: 5/4 7/3 
– Kadentzia perfektua zifratuarekin 7/4 5/3 
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– Ahots-musika idatzia teklatura murriztea lau pentagramako sistemetan. 
– Behe jarraituen lehen bistako irakurketa. 
– Transposizioa. 
– Apainketa errenazentista: klausulak. Ortiz, Santamaría, Ganassi, etab. 
– Ostinato errenazentista eta barroko nagusiak: aurreko hiruhilekokoen errepasoa. Passamezzo antico, Romanesca, 
Passamezzo modernoa, Passacaglia/kalejira, Canario, Villano. Horiei buruzko inprobisazioa. 
 

 
 

METODOLOGIA 

- BOURMAYAN, L.; FRISCH, J. Méthode de basse continue à l’usage des amateurs. Strasbourg: Les cahiers du Tourdion, 
1996. 
- DUPRÉ, M. Cours Complet d’Improvisation à l’Orgue. Paris: Leduc, 1937. 
- ARTIME, F. La improvisación al órgano sobre el coral al estilo de J.S. Bach. Trabajo Fin de Grado. Esmuc, 2018. 
- IJZERMAN, J. Harmony, Counterpoint, Partimento. Oxford University Press, 2018. 
 
Sarean 
- www.earlymusicsources.com 
 
- 371 corales de J.S. Bach 
- 50 Standards of Renaissance and Baroque music 
 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

- Hasierako ebaluazioa. 
- Bertaratzea eta puntualtasuna. 
- Ikasgelan modu aktiboan parte hartzea. 
- Baxu jarraituko obrak interpretatzeko, inprobisatzeko, 
aurrez aurreko irakurketarako, partiturak murrizteko eta 
transposizioko proba objektiboak. 
- Ebaluazio-irizpideen edozein alderdiri buruzko datuak 
egunero biltzea, zuzeneko behaketaren bidez. 
- Etxean ikastea. 
- Entzunaldietan parte hartzea. 
 

- Baxu jarraia, % 40 
- Inprobisazioa, % 20 
- Aurrez aurreko irakurketa, % 20 
- Murrizketa, % 10 
- Transposizioa, % 10 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Gainditu gabeko ikasleak programa osoa eramango du ikasita, eta honako hauek izango ditu: 

 

- Baxu jarraituko hiru ariketa 

- Ikasturtean proposatutako ostinatoetatik, gutxienez bariazio bat 

- Aurrez aurreko irakurketa 

- Ahots- eta instrumentu-musika hiru pentagramatara murriztea. 

 

% 100eko balioa esleituko zaio. 

 

 

 

 

 

http://www.earlymusicsources.com/
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OHARRAK 

COVID-19k eragindako pandemia-egoeran, jarraitu beharreko protokoloak kontuan hartu  beharreko hiru egoera 
aurreikusten ditu:  

- 1. Agertokia: irakaskuntza-jardueraren garapen presentziala dakar, ezarritako segurtasun neurriak medio.  

- 2. Agertokia: bitarteko egoera bat, ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera  behartzen 
dituena, aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematikoa txandakatu eta/edo aldi  berean egin ahal izateko, etapa, 
ikasturte edo ikasle jakin batzuetan aurrez aurrekoa lehenetsiz.  

- 3. Agertokia: konfinamendua eta hezkuntza-jarduera ez-presentziala eskatzen ditu.  

Hiru agertokietan programazio honen garapena bermatuko da bere atal guztietan, aurrez  aurreko 
jarduerekin egin ezin diren hezkuntza-jardueren ordez, online egindako jardueren  edo/ta ikasgaiarekin 
lotuta dauden tareen bidez. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA AKONPAINAMENDUA (ORGANOA) MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 4. MAILA 

 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

– Instrumentutik harmoniaren praktika bereganatzea eta 
garatzea. 

– Baxu jarraituaren hiru estilo nagusiak ezagutzea eta 
bereiztea: frantsesa, alemana eta italiarra. 

– Gai honetako idazki eta tratatu historiko nagusiak 
ezagutzea eta kontsultatzea, bai eta baxu jarraitua duten 
obra barrokoen jatorrizko partiturak eta iturriak ere. 

– Baxu jarraitua lehen begiratuan egiteko gaitasuna 
garatzea. 

– Akorde barrokoen zifratzea, bilakaera historikoa eta 
tresnaren aplikazio praktikoa ezagutzea. 

– Materiaren berezko terminologia ezagutzea eta 
erabiltzea. 

– Garai eta herrialde desberdinetako baxu jarraituko talde 
historikoak ezagutzea. 

– Ikaslearen inprobisaziorako eta akonpainamendurako 
gaitasuna eta ezagutzak hobetzen laguntzea, entzute 
kritikoa denbora errealean garatzea sustatuz, 
bakarlariarekin elkarreragin ahal izateko. 

– J.S. Bachen koral harmonizatuen ageriko irakurketa 

- Ikastaro bakoitzari dagozkion zailtasun-piezak beste gako 
batzuetan garraiatzea. 

– Inprobisazioa landu baxu-ostinato historikoen bidez 

– Koral errazak harmonizatzea eta doinu horietatik 
abiatuta inprobisatzea. 

 

1. Baxu zifratuak egitea, ahotsak zuzen gidatzen direla 
kontuan hartuta eta jarraitutasun-estilo bakoitzaren 
berezko ezaugarriak errespetatuz. 

2. Baxuak zifratu gabe harmonizatzea, ahotsen gidaritza 
egokia kontuan hartuta eta jarraitutasun-estilo bakoitzaren 
berezko ezaugarriak errespetatuz. 

3. Eskema harmoniko finkoak eta baxu ostinatoak 
garatzea. 

4. Entzumenaren bidez harmonia tonalaren elementu 
morfologiko nagusiak identifikatzea. 

5. Entzumenez identifikatzea harmonia tonalaren 
prozedura sintaktiko nagusiak. 

6. Baxu jarraitua banaka aztertzeko gaitasuna erakustea. 

7. Lehen begiratuan irakurketan kaudimena erakustea eta 
instrumentuari buruzko inprobisazioan gero eta gaitasun 
handiagoa izatea. 

8. Ikaskideei ikasgaia praktikara eramateko beharrezkoak 
diren ganbera-taldeak prestatzen eta antolatzen 
laguntzeko gaitasuna eta prestutasuna erakustea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. eta 2. hiruhilekoa 

- Aurreko ikasturtean emandako akordeen errepasoa.  
– "Petite sixte" akordea: + 6 
– "Grande sixte" -ren akordea: 6/5 
– Behe jarraituen lehen bistako irakurketa. 
– Ahots-musika idatzia teklatura murriztea lau pentagramako sistemetan. 
– Transposizioa. 
– Ostinato errenazentista eta barroko nagusiak: ikusitako guztien errepasoa. Horiei buruzko inprobisazioa. 

 

3. hiruhilekoa 

– Akorde zifratuak 7 

– Zazpigarrenen seriea. 

– Tritono-akordea +4. 

– Laugarren "kontsonantearen" akordea. 

– Behe jarraituen lehen bistako irakurketa. 



 

PROGRAMAZIO DIDAKTIKOA 
 

 

 

– Lehen begiratuan irakurtzea Facsimileak, obra errazak. 

– Ahots-musika idatzia teklatura murriztea lau pentagramako sistemetan. Idazkera polifonikoa. 

– Transposizioa. 

– Ostinato errenazentista eta barroko nagusiak: Ciacona (36), Chaconne frantsesa (37), Passacaille, Folía, Canarios. 
Horiei buruzko inprobisazioa. Baxu horietatik eraikitako obren azterketa: Intabolatura nova di balli, Frescobaldi, 
virginalistas, Cabezón, etab. 

– Teoria modala. 

 
 
 

METODOLOGIA 

- BOURMAYAN, L.; FRISCH, J. Méthode de basse continue à l’usage des amateurs. Strasbourg: Les cahiers du Tourdion, 
1996. 
- DUPRÉ, M. Cours Complet d’Improvisation à l’Orgue. Paris: Leduc, 1937. 
- ARTIME, F. La improvisación al órgano sobre el coral al estilo de J.S. Bach. Trabajo Fin de Grado. Esmuc, 2018. 
- IJZERMAN, J. Harmony, Counterpoint, Partimento. Oxford University Press, 2018. 
 
Sarean 
- www.earlymusicsources.com 
 
- 371 corales de J.S. Bach 
- 50 Standards of Renaissance and Baroque music 
 

 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

- Hasierako ebaluazioa. 
- Bertaratzea eta puntualtasuna. 
- Ikasgelan modu aktiboan parte hartzea. 
- Baxu jarraituko obrak interpretatzeko, inprobisatzeko, 
aurrez aurreko irakurketarako, partiturak murrizteko eta 
transposizioko proba objektiboak. 
- Ebaluazio-irizpideen edozein alderdiri buruzko datuak 
egunero biltzea, zuzeneko behaketaren bidez. 
- Etxean ikastea. 
- Entzunaldietan parte hartzea. 
 

- Baxu jarraia, % 40 
- Inprobisazioa, % 20 
- Aurrez aurreko irakurketa, % 20 
- Murrizketa, % 10 
- Transposizioa, % 10 
 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Gainditu gabeko ikasleak programa osoa eramango du ikasita, eta honako hauek izango ditu: 

 

- Baxu jarraituko hiru ariketa 

- Ikasturtean proposatutako ostinatoetatik, gutxienez bariazio bat 

- Aurrez aurreko irakurketa 

- Ahots- eta instrumentu-musika hiru pentagramatara murriztea. 

 

% 100eko balioa esleituko zaio. 

 

 

 

http://www.earlymusicsources.com/
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OHARRAK 

COVID-19k eragindako pandemia-egoeran, jarraitu beharreko protokoloak kontuan hartu  beharreko hiru egoera 
aurreikusten ditu:  

- 1. Agertokia: irakaskuntza-jardueraren garapen presentziala dakar, ezarritako segurtasun neurriak medio.  

- 2. Agertokia: bitarteko egoera bat, ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera  behartzen 
dituena, aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematikoa txandakatu eta/edo aldi  berean egin ahal izateko, etapa, 
ikasturte edo ikasle jakin batzuetan aurrez aurrekoa lehenetsiz.  

- 3. Agertokia: konfinamendua eta hezkuntza-jarduera ez-presentziala eskatzen ditu.  

Hiru agertokietan programazio honen garapena bermatuko da bere atal guztietan, aurrez  aurreko 
jarduerekin egin ezin diren hezkuntza-jardueren ordez, online egindako jardueren  edo/ta ikasgaiarekin 
lotuta dauden tareen bidez. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA AKONPAINAMENDUA (ORGANOA) MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 5. MAILA 

 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

– Instrumentutik harmoniaren praktika bereganatzea eta 
garatzea. 

– Baxu jarraituaren hiru estilo nagusiak ezagutzea eta 
bereiztea: frantsesa, alemana eta italiarra. 

– Gai honetako idazki eta tratatu historiko nagusiak 
ezagutzea eta kontsultatzea, bai eta baxu jarraitua duten 
obra barrokoen jatorrizko partiturak eta iturriak ere. 

– Baxu jarraitua lehen begiratuan egiteko gaitasuna 
garatzea. 

– Akorde barrokoen zifratzea, bilakaera historikoa eta 
tresnaren aplikazio praktikoa ezagutzea. 

– Materiaren berezko terminologia ezagutzea eta 
erabiltzea. 

– Garai eta herrialde desberdinetako baxu jarraituko talde 
historikoak ezagutzea. 

– Ikaslearen inprobisaziorako eta akonpainamendurako 
gaitasuna eta ezagutzak hobetzen laguntzea, entzute 
kritikoa denbora errealean garatzea sustatuz, 
bakarlariarekin elkarreragin ahal izateko. 

– J.S. Bachen koral harmonizatuen ageriko irakurketa 

- Ikastaro bakoitzari dagozkion zailtasun-piezak beste gako 
batzuetan garraiatzea. 

– Inprobisazioa landu baxu-ostinato historikoen bidez 

– Koral errazak harmonizatzea eta doinu horietatik 
abiatuta inprobisatzea. 

 

 1. Baxu zifratuak egitea, ahotsak zuzen gidatzen direla 
kontuan hartuta eta jarraitutasun-estilo bakoitzaren 
berezko ezaugarriak errespetatuz. 
2. Baxuak zifratu gabe harmonizatzea, ahotsen gidaritza 
egokia kontuan hartuta eta jarraitutasun-estilo bakoitzaren 
berezko ezaugarriak errespetatuz. 
3. Eskema harmoniko finkoak eta baxu ostinatoak 
garatzea. 
4. Entzumenaren bidez harmonia tonalaren elementu 
morfologiko nagusiak identifikatzea. 
5. Entzumenez identifikatzea harmonia tonalaren 
prozedura sintaktiko nagusiak. 
6. Baxu jarraitua banaka aztertzeko gaitasuna erakustea. 
7. Lehen begiratuan irakurketan kaudimena erakustea eta 
instrumentuari buruzko inprobisazioan gero eta gaitasun 
handiagoa izatea. 
8. Ikaskideei ikasgaia praktikara eramateko beharrezkoak 
diren ganbera-taldeak prestatzen eta antolatzen 
laguntzeko gaitasuna eta prestutasuna erakustea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. eta 2. hiruhilekoa 

– Ikusitako akorde guztiekin Behe jarraituak lehen begiratuan irakurtzea. 

– Zortzigarrenaren erregela. 

– Bederatziduneko akordea. 9. 

– Atzerapena 9/7 8/6. 

– Jarraituak zifratzea. 

– J.S. Bach hainbat gakotan (COL. C. P. E. Bach). 

– Ahots-musika idatzia teklatura murriztea lau pentagramako sistemetan. Idazkera polifonikoa. 

– Transposizioa. 

– Ostinato errenazentista eta barroko nagusiak: espainoleta/Marizápalos, Rugiero, Arie di Firenze, Monica, 
Goldbergeko baxua. Horiei buruzko inprobisazioa. 

– Teoria hexakordala. 

– "Musica recta" eta "musica ficta". 
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3. hiruhilekoa 

– Ikusitako akordeekin Behera jarraituak lehen begiratuan irakurtzea. 

– Bigarren "superflua"-ko akordea. 

– Zazpigarren "superflua"-ko akordea. 

– Zazpigarren gutxituaren akordea eta inbertsioak. 

– Zifratu gabeko Behe jarraituak lehen begiratuan irakurtzea. 

– Jarraituak zifratzea. 

– Ahots-musika idatzia teklatura murriztea bost eta sei pentagramako sistemetan: madrigalak eta moteteak. 

– Transposizioa. 

– Ikasturtean zehar ikusitako ostinato errenazentista eta barroko nagusiak 

 
 

METODOLOGIA 

- BOURMAYAN, L.; FRISCH, J. Méthode de basse continue à l’usage des amateurs. Strasbourg: Les cahiers du Tourdion, 
1996. 
- DUPRÉ, M. Cours Complet d’Improvisation à l’Orgue. Paris: Leduc, 1937. 
- ARTIME, F. La improvisación al órgano sobre el coral al estilo de J.S. Bach. Trabajo Fin de Grado. Esmuc, 2018. 
- IJZERMAN, J. Harmony, Counterpoint, Partimento. Oxford University Press, 2018. 
 
Sarean 
- www.earlymusicsources.com 
 
- 371 corales de J.S. Bach 
- 50 Standards of Renaissance and Baroque music 

 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

- Hasierako ebaluazioa. 
- Bertaratzea eta puntualtasuna. 
- Ikasgelan modu aktiboan parte hartzea. 
- Baxu jarraituko obrak interpretatzeko, inprobisatzeko, 
aurrez aurreko irakurketarako, partiturak murrizteko eta 
transposizioko proba objektiboak. 
- Ebaluazio-irizpideen edozein alderdiri buruzko datuak 
egunero biltzea, zuzeneko behaketaren bidez. 
- Etxean ikastea. 
- Entzunaldietan parte hartzea. 
 
 
 

- Baxu jarraia, % 40 
- Inprobisazioa, % 20 
- Aurrez aurreko irakurketa, % 20 
- Murrizketa, % 10 
- Transposizioa, % 10 
 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Gainditu gabeko ikasleak programa osoa eramango du ikasita, eta honako hauek izango ditu: 

 

- Baxu jarraituko hiru ariketa 

- Ikasturtean proposatutako ostinatoetatik, gutxienez hiru bariazio. 

- Aurrez aurreko irakurketa 

- Ahots- eta instrumentu-musika hiru pentagramatara murriztea. 

- Inprobisatu klasean ikusitako koral baten bidez. 

 

% 100eko balioa esleituko zaio. 

http://www.earlymusicsources.com/
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OHARRAK 

COVID-19k eragindako pandemia-egoeran, jarraitu beharreko protokoloak kontuan hartu  beharreko hiru egoera 
aurreikusten ditu:  

- 1. Agertokia: irakaskuntza-jardueraren garapen presentziala dakar, ezarritako segurtasun neurriak medio.  

- 2. Agertokia: bitarteko egoera bat, ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera  behartzen 
dituena, aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematikoa txandakatu eta/edo aldi  berean egin ahal izateko, etapa, 
ikasturte edo ikasle jakin batzuetan aurrez aurrekoa lehenetsiz.  

- 3. Agertokia: konfinamendua eta hezkuntza-jarduera ez-presentziala eskatzen ditu.  

Hiru agertokietan programazio honen garapena bermatuko da bere atal guztietan, aurrez  aurreko 
jarduerekin egin ezin diren hezkuntza-jardueren ordez, online egindako jardueren  edo/ta ikasgaiarekin 
lotuta dauden tareen bidez. 
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IKASTETXEA CPM FRANCISCO ESCUDERO MKP KODEA 012681 

IRAKASGAIA AKONPAINAMENDUA (ORGANOA) MAILA IRAKASKUNTZA PROFESIONALEKO 6. MAILA 

 

HELBURUAK  EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

– Instrumentutik harmoniaren praktika bereganatzea eta 
garatzea. 

– Baxu jarraituaren hiru estilo nagusiak ezagutzea eta 
bereiztea: frantsesa, alemana eta italiarra. 

– Gai honetako idazki eta tratatu historiko nagusiak 
ezagutzea eta kontsultatzea, bai eta baxu jarraitua duten 
obra barrokoen jatorrizko partiturak eta iturriak ere. 

– Baxu jarraitua lehen begiratuan egiteko gaitasuna 
garatzea. 

– Akorde barrokoen zifratzea, bilakaera historikoa eta 
tresnaren aplikazio praktikoa ezagutzea. 

– Materiaren berezko terminologia ezagutzea eta 
erabiltzea. 

– Garai eta herrialde desberdinetako baxu jarraituko talde 
historikoak ezagutzea. 

– Ikaslearen inprobisaziorako eta akonpainamendurako 
gaitasuna eta ezagutzak hobetzen laguntzea, entzute 
kritikoa denbora errealean garatzea sustatuz, 
bakarlariarekin elkarreragin ahal izateko. 

– J.S. Bachen koral harmonizatuen ageriko irakurketa 

- Ikastaro bakoitzari dagozkion zailtasun-piezak beste gako 
batzuetan garraiatzea. 

– Inprobisazioa landu baxu-ostinato historikoen bidez 

– Koral errazak harmonizatzea eta doinu horietatik 
abiatuta inprobisatzea. 

 1. Baxu zifratuak egitea, ahotsak zuzen gidatzen direla 
kontuan hartuta eta jarraitutasun-estilo bakoitzaren 
berezko ezaugarriak errespetatuz. 
2. Baxuak zifratu gabe harmonizatzea, ahotsen gidaritza 
egokia kontuan hartuta eta jarraitutasun-estilo bakoitzaren 
berezko ezaugarriak errespetatuz. 
3. Eskema harmoniko finkoak eta baxu ostinatoak 
garatzea. 
4. Entzumenaren bidez harmonia tonalaren elementu 
morfologiko nagusiak identifikatzea. 
5. Entzumenez identifikatzea harmonia tonalaren 
prozedura sintaktiko nagusiak. 
6. Baxu jarraitua banaka aztertzeko gaitasuna erakustea. 
7. Lehen begiratuan irakurketan kaudimena erakustea eta 
instrumentuari buruzko inprobisazioan gero eta gaitasun 
handiagoa izatea. 
8. Ikaskideei ikasgaia praktikara eramateko beharrezkoak 
diren ganbera-taldeak prestatzen eta antolatzen 
laguntzeko gaitasuna eta prestutasuna erakustea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKIEN SEKUENTZIA 

1. hiruhilekoa 

– Baxu jarraitua: definizioa eta bilakaera historikoa. 

– Zifratzea. Hainbat sistema. Egungo notazioarekiko aldeak. 

– Tresna eta taldekatze jarraituak. 

– Baxu jarraitua Frantzian: Dandrieu, Saint-Lambert. Ezaugarriak eta tratamendu nagusiak. 

– Zortzigarrenaren erregela. 

– Aurrez aurreko irakurketaren praktika. Bachen koralak. 

– J.S. Bach hainbat gakotan (COL. C. P. E. Bach). 

– Inprobisazioa koral luterano sinpleetatik abiatuta. 

– Transposizioa. 

 

2. hiruhilekoa 

– Baxu jarraitua Frantzian: Dandrieu, Saint-Lambert eta beste tratadista batzuk: d 'Anglebert, Delair, etab. 

– Apaindura baxu jarraituan (i). 

– Aurrez aurreko irakurketaren praktika. Bach-en koralak 
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– J.S. Bach hainbat gakotan (COL. C. P. E. Bach). 

– Koral luterano sinpleen inprobisazioa. 

– Transposizioa. 

 

3. hiruhilekoa 

– Baxu jarraitua Frantzian: Dandrieu, Saint-Lambert eta beste tratadista batzuk. Ezaugarriak eta tratamendu nagusiak. 

– Baxu jarraitua Italian: XVII. mendea. Agazzari eta Penna. 

– Baxu jarraituaren jatorria: monodia lagundua. Viadana, Caccini, Peri eta Monteverdi. 

– Apaindura baxu jarraituan (i). 

– Aurrez aurreko irakurketaren praktika. Bachen koralak. 

– J.S. Bach hainbat gakotan (COL. C. P. E. Bach). 

– Koral luterano sinpleei buruzko inprobisazioa. 

– Transposizioa. 

 
 

METODOLOGIA 

- BOURMAYAN, L.; FRISCH, J. Méthode de basse continue à l’usage des amateurs. Strasbourg: Les cahiers du Tourdion, 
1996. 
- DUPRÉ, M. Cours Complet d’Improvisation à l’Orgue. Paris: Leduc, 1937. 
- ARTIME, F. La improvisación al órgano sobre el coral al estilo de J.S. Bach. Trabajo Fin de Grado. Esmuc, 2018. 
- IJZERMAN, J. Harmony, Counterpoint, Partimento. Oxford University Press, 2018. 
 
Sarean 
- www.earlymusicsources.com 
 
- 371 corales de J.S. Bach 
- 50 Standards of Renaissance and Baroque music 
 

 

EBALUAZIO-TRESNAK KALIFIKAZIO-IRIZPIDEAK 

- Hasierako ebaluazioa. 
- Bertaratzea eta puntualtasuna. 
- Ikasgelan modu aktiboan parte hartzea. 
- Baxu jarraituko obrak interpretatzeko, inprobisatzeko, 
aurrez aurreko irakurketarako, partiturak murrizteko eta 
transposizioko proba objektiboak. 
- Ebaluazio-irizpideen edozein alderdiri buruzko datuak 
egunero biltzea, zuzeneko behaketaren bidez. 
- Etxean ikastea. 
- Entzunaldietan parte hartzea. 
 

- Baxu jarraia, % 40 
- Inprobisazioa, % 20 
- Aurrez aurreko irakurketa, % 20 
- Murrizketa, % 10 
- Transposizioa, % 10 
 
 
 
 
 

EBALUAZIOAREN ONDORIOAK 

Gainditu gabeko ikasleak programa osoa eramango du ikasita, eta honako hauek izango ditu: 

 

- Baxu jarraituko hiru ariketa 

- Ikasturtean proposatutako ostinatoetatik, gutxienez hiru bariazio. 

- Aurrez aurreko irakurketa 

- Ahots- eta instrumentu-musika hiru pentagramatara murriztea. 

- Inprobisatu klasean ikusitako koral baten bidez. 

 

http://www.earlymusicsources.com/
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% 100eko balioa esleituko zaio. 

OHARRAK 

COVID-19k eragindako pandemia-egoeran, jarraitu beharreko protokoloak kontuan hartu  beharreko hiru egoera 
aurreikusten ditu:  

- 1. Agertokia: irakaskuntza-jardueraren garapen presentziala dakar, ezarritako segurtasun neurriak medio.  

- 2. Agertokia: bitarteko egoera bat, ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera  behartzen 
dituena, aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematikoa txandakatu eta/edo aldi  berean egin ahal izateko, etapa, 
ikasturte edo ikasle jakin batzuetan aurrez aurrekoa lehenetsiz.  

- 3. Agertokia: konfinamendua eta hezkuntza-jarduera ez-presentziala eskatzen ditu.  

Hiru agertokietan programazio honen garapena bermatuko da bere atal guztietan, aurrez  aurreko 
jarduerekin egin ezin diren hezkuntza-jardueren ordez, online egindako jardueren  edo/ta ikasgaiarekin 
lotuta dauden tareen bidez. 

 

 

  

  
 
 


